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Wykonawcy zainteresowani 

udziałem w postępowaniu 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. Dostawa sprzętu multimedialnego 

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej Ustawy, dnia 29 listopada 2019 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie 

dotyczące w/w postępowania. 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1a Ustawy udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1: 

W dokumencie SIWZ w Rozdziale 3. – Opis Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający wyspecyfikował w zakresie 

zadania nr 1 minimalne parametry przełącznika sieciowego zapisując:  

/„Wymagania podstawowe:/ 

1. /Przełącznik posiadający min. 24 interfejsów 10/100/1000BASE-T, min. 4 interfejsy uplink 1GBASE-X SFP, min. 

2 interfejsy uplink10GBASE-X SFP+ oraz 4 interfejsy 10GBASE-X SFP+do łączenia urządzeńw stos.”/ 

Prosimy o sprecyzowanie ile interfejsów 10GBASE-X SFP+ ma umożliwiać operacje łączenia urządzeń w stos. 

 

Odpowiedź: 

 

Minimum 2 interfejsy 10GBASE-X SFP powinny umożliwiać łączenie przełączników w stos. Zamawiający dokona 

stosownych zmian w dokumentacji postępowania. 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany w SIWZ w następującym 
zakresie: 
 

W punkcie 3 SIWZ w zakresie zadania nr 1 zdanie : 

 

„Wymagania podstawowe: 

1. Przełącznik posiadający min. 24 interfejsów 10/100/1000BASE-T, min. 4 interfejsy uplink 1GBASE-X SFP , min. 

2 interfejsy uplink 10GBASE-X SFP+ oraz 4 interfejsy 10GBASE-X SFP+ do łączenia urządzeń w stos.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

„Wymagania podstawowe: 

1. Przełącznik posiadający min. 24 interfejsów 10/100/1000BASE-T, min. 4 interfejsy uplink 1GBASE-X SFP , min. 

2 interfejsy uplink 10GBASE-X SFP+ oraz minimum 2 interfejsy 10GBASE-X SFP+ do łączenia urządzeń w stos.” 

  

Punkt 14.10. SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 



14.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanych w następujący sposób: 

 

„Oferta w postępowaniu: Dostawa sprzętu multimedialnego, NIE OTWIERAĆ przed dniem 05.12.2019 

roku, godz. 9:15”. 

 

Punkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

15.1. Oferty należy składać do dnia 05.12.2019 roku, do godz. 9:00 w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej, 

Grudzieniec 64, 60-601 Poznań. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną 

zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy. 

 

15.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2019 roku, o godz. 9:15 w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej, 

Grudzieniec 64, 60-601 Poznań. 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a PZP informuje, iż dokona stosownych zmian w 

treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 
 

Bartosz Kozłowski 
Specjalista ds. zamówień publicznych 

 


